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Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzatának 
Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 
 

Jegyzőkönyv 
készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2015. június 30-án  

12:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről 
 

Ülés helye:  Polgármesteri Hivatal – Bakáts tér 14. 
II. emeleti ülésterem  

 
Jelen vannak:  Illyés Miklós elnök, 

Gyurákovics Andrea, 
Kulpinszky Eleonóra,  
Mezey István, 
dr. Kornya László, 
Péter Lajos, 

    Torzsa Sándor tagok. 
 
Hivatal részéről: 
Kállay Gáborné alpolgármester, Zombory Miklós alpolgármester, Szilágyi Imre irodavezető, Tamás Beáta 
irodavezető-helyettes, Halmai András irodavezető-helyettes, dr. Riskó György jogi munkatárs, dr. Tomasószkiné 
dr. Kovács Györgyi csoportvezető, T. Zuggó Tünde alpolgármesteri munkatárs, Hajdu Erika Humánszolgáltatási 
Iroda munkatársa, Nagy Petra jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak:  
Berecz Dénes Családmentori Iroda vezetője, Czinder Gézáné Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. ápolási igazgatója, Mechler András Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa.  
 
Illyés Miklós: Köszöntöm az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén a bizottság tagjait, 
Alpolgármester asszonyt, Alpolgármester urat, a Hivatal részéről megjelenteket, meghívott vendégeinket. 
Megállapítom, hogy a bizottság 7 fővel határozatképes, az ülést megnyitom. Kérem, hogy az Sz-357/2015. 
számú –˝Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Programban (LÉLEK-
Program) a 3. szintű elhelyezése keretében való bérleti jogviszony elnyerése ˝ című – előterjesztést vegyük le 
napirendről. Kérem, szavazzunk a módosított napirendi javaslatról. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság a napirendi javaslattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 305/2015. (VI.30.) sz. 

Határozat 
Napirend: 
1./ 2. gyermek háziorvosi körzet háziorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt 

Sz-355/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

2./ Drégely utca 19. szám alatti rendelő felnőtt háziorvosainak rendelési idő módosítási kérelme 
 Sz-342/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

3./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti kérelem 
Sz-341/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
 



2 

 

4./ Napfény Óvoda támogatási kérelme 
Sz-353/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
5./ Az Esély Közösségi Egyesület támogatási kérelme 

Sz-352/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 
 

6./ Javaslat az ESZSB 267/2015. (V.20.) számú határozat módosítására 
Sz-356/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
7./ Volt állami gondozottak lakáskérelme 

Sz-354/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:  
 
1./ 2. gyermek háziorvosi körzet háziorvosának személyi változása praxisjog eladása miatt 

Sz-355/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 
 

Illyés Miklós: Praxiseladásról, és az azzal járó módosításokról szól az előterjesztés. Kérem, szavazzunk az Sz-
355/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Dr. Csávás Anna szerződésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 306/2015. (VI.30.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fb) pontja alapján hozzájárul a 2. 
számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel és az ellátásért felelős 
Dr. Csávás Anna orvossal kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 
2015. október 31. napjától. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-355/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Dr. Sztranyák Anikó 
Tamara szerződésére vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 307/2015. (VI.30.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3.) fb) és fc) pontja alapján úgy dönt, 
hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) sz. 
önkormányzati rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott  2. számú gyermek háziorvosi körzet működtetésére 
a IX. Kerület Vaskapu utca 23-29. szám alatti orvosi rendelőhelyiségben a Ferencvárosi Gyermekorvos Kft-vel és 
az ellátásért személyesen felelős Dr. Sztranyák Anikó Tamara orvossal az Sz-355/2015. számú előterjesztés 
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melléklete szerinti tartalommal feladat ellátási szerződést köt 2015. november 01. napjától 2020. október 31. 
napjáig és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 60 nap 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
2./ Drégely utca 19. szám alatti rendelő felnőtt háziorvosainak rendelési idő módosítási kérelme 

 Sz-342/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
Zombory Miklós: A háziorvosi rendelőben az a kérés merült fel, hogy ne 16:00-tól 20:00-ig, hanem 15:00-tól 
19:00-ig tartson a rendelési idő. Ez úgy gondolom teljesíthető, támogatom.  
 
Torzsa Sándor: A rendelési idő kérdésköre rendszeresen előkerül a bizottsági munka során, már az előző 
ciklusban is beszéltünk erről. Azért alakult ki ez az időkeret, hogy két rendező szempont is érvényesülhessen, a 
nyugdíjasok és a dolgozók szempontjai. Annak idején kérésként hangzott el a Ferencváros Egészségügyi 
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részéről, hogy nézzük meg így a rendszert, mert nem tudják hogyan fognak 
alakulni a beteglátogatási számok a különböző időpontokban. Hogyan alakulnak? Miért változtattunk ezen? Ha 
csak a nyugdíjasok miatt változtatnánk, akkor ne változtassunk. 
 
Zombory Miklós: Egyszerű a helyzet, bizottsági tagként a Hivatal illetékeseinél meg lehet nézni, hogy mi az 
aránya a nyugdíjas, időskorúaknak. Nemcsak nyár van és szerelem, van tél is, amikor bizony 20:00 órakor már 
nagyon sötét van. Én 18 éve vagyok képviselő, és egyéni képviselőként öt választáson keresztül az volt a 
szlogenem, hogy az időseket támogatni kell, és én mindig is támogattam mindenben, és amíg képviselő leszek, 
addig ezután is támogatni fogom, alpolgármesterként pedig különösen. Nem értek teljes mértékben egyet Önnel, 
mert ha 19:00-ig van rendelés, akkor egy dolgozó is, aki 16:00, 17:00, 18:00 óráig dolgozik, szintén odaér. Az 
aktív dolgozóknak ez nem okoz problémát. Azonban egyes háziorvosi körzetek környékén nem biztos, hogy este, 
20:00 órakor szeretnék sétálgatni. Úgy érzem, hogy ezzel nem csak az orvosoknak teszünk jót, hanem azoknak 
is, akik az orvosi rendelésről haza akarnak menni. Ez mind az orvosok, mind a betegek számára ideális, és 
amikor ők megkeresnek, mint egyéni képviselőt, akkor is azt mondják, hogy ezt jónak tartják. 
 
Péter Lajos: Mikor adták be ezt a kérést? Van e erről felmérés?  
 
Illyés Miklós: A Ferencváros Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ápolási igazgatója is 
köreinkben van, aki akár statisztikai adatokat is tud nekünk mondani ezzel kapcsolatban. Engem az nyugtatott 
meg, hogy a szakrendelő tulajdonképpen 19:30-ig fogadja a betegeket, így oda már úgy sem jutnának be a 
háziorvos után.  
 
Czinder Gézáné: Szinte naponta találkozunk a rendszer problémájával azzal összefüggésben, hogy 19:30-ig van 
szakorvosi és 20:00-ig háziorvosi rendelésünk. Nagyon sok esetben 19:30 után pár perccel jönnek a betegek, 
akár röntgen felvételre, akár más szakorvosi rendelésre és ez nekünk problémát jelent, mert egyrészt kicsúszhat 
a rendelési idő, másrészt lehetséges, hogy 19:30 után pár perccel már nem találja ott a szakorvost a beteg. 
Ideálisabb lenne, ha előbb befejeződne a háziorvosi rendelés, hogy abban az esetben, ha olyan sürgősségi 
ellátásra van szükség, amit rögtön meg kell csinálni, akkor bejuthasson hozzánk a beteg. Az idősek közlekedése 
az esti órákban kicsit nehezített a kerületben. Tudjuk azt, hogy milyen problémák adódhatnak és adódnak is 
néha-néha, különösen télen. Nyári viszonylatban még hagyján, nincs gond, mert sokáig világos van, de télen más 
a helyzet. Mi szakmailag és szociális alapon is előnyösebbnek látnánk, ha befejeződne a háziorvosi ellátás 
előttünk, vagy közel velünk egy időben.  
 
Illyés Miklós: Az Irodát kérdezném, hogy mikor kérvényezték a rendelési idő módosítását? 
 
Szilágyi Imre: Május 26-án érkezett a kérelem, és szeptembertől kérik a rendelési idő módosítását. A 24 órás 
ügyelet emellett természetesen működik. 
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Torzsa Sándor: Szeretném megköszönni, hogy a szakrendelő válaszolt, de én nem azt a következtetést vontam 
le abból a válaszból, amit adott, hogy a szakrendelő rendelési idejéhez kellene igazítani a háziorvosi ügyeletet, 
hanem lehet, hogy a szakrendelési időt kellene feljebb vinni. Ahogyan mondta, érkeznek oda betegek, tehát 
igenis van ilyen igény. Vannak dolgozók, akiknek nem feltétlenül jó az időpont. Nem csak az államigazgatásban 
dolgoznak emberek, hanem dolgoznak a multinacionális cégeknél, kereskedelemben is, és pontosan tudjuk, hogy 
a munkaidő már nem 17:00 órakor ér véget, hanem sok esetben 18:00 órakor. El tudom fogadni azt az érvet, 
hogy ez nem feltétlenül olyan nagymértékű, de érdemes lenne meggondolni, hogy legyen egy-egy olyan nap, 
amikor tényleg 20:00 óráig tart a rendelés, hogy a dolgozóknak ne kelljen előbb eljönniük munkából. Vannak 
délelőtti időpontok is, akkor tudnak menni a nyugdíjasok, az esti időpontokban pedig tudnak az aktív dolgozók. Át 
kellene alakítani a rendszert, hogy két napig legyen esti, és három napig délelőtti rendelési időpont. Nem értek 
egyet ezzel továbbra sem. 
 
Czinder Gézáné: Az az igazság, hogy a járóbeteg szakellátás rendelési idejének változtatása egy nagyobb 
volumenű dolog, mert az orvos órák és az asszisztensi órák is nagyban befolyásolják a rendelési időt. Működési 
engedély szabja meg azt, hogy reggel 08:00-tól este 20:00-ig van nyitva a rendelő, és ebbe minden szakdolgozó 
munkaidejének bele kell férnie. Sok változtatás kellene akkor, ha a szakrendelés rendelési idejét kibővítenénk, 
hiszen a járóbeteg szakellátásban reggel 08:00-tól este 20:00-ig van hivatalosan engedélyeztetési eljárás 
lefolytatva. Egészen messzire kellene ahhoz menni, szinte minisztériumi szintre, hogy ezeket a rendelési időket 
megváltoztassuk.  
 
Torzsa Sándor: Igény lenne rá?  
 
Czinder Gézáné: Nem feltétlenül lenne arra igény, hogy 20:00-ig legyen szakorvosi rendelés, mert ha igény van 
rá és van beteg bejelentkezés, akkor akár 20:00-ig, 20:30-ig is rendel a szakorvos, de a kimutatások szerint 
általában 19:30 után már nagyon kevés a beteg. Maximum sürgősségi eset fordul elő, de vannak a helyszínen 
szakemberek, akik tudják irányítani például mentő, vagy sürgősségi ellátás felé ezeket az eseteket. Azt 
gondolom, hogy ez az igény teljesen ki van elégítve, nagyon sok éves tapasztalatom van erről. 
 
Illyés Miklós: További kérdés, észrevétel nincsen. Kérem, szavazzunk az Sz-342/2015. sz. előterjesztés 
határozati javaslatáról Dr. Környei Zsuzsa szerződésének módosítására vonatkozóan. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 308/2015. (VI.30.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) 
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 12. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat 
működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. napjáig az Angiomedicina Kft-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Környei Zsuzsa háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a 
rendelési időpontokat, az alábbi tartalommal módosítja, 2015. szeptember 01. napjától:  

kedd:15.00-19.00. 
     csütörtök: 15.00-19.00,  

és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-342/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Dr. Kotányi Péter 
szerződésének módosítására vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
 



5 

 

ESZSB 309/2015. (VI.30.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) 
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 13. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat 
működtetésére 2011. december 11. napjától 2016. december 31. napjáig a Dr. Kotányi és Társa Kft-vel, és az 
ellátásért felelős Dr. Kotányi Péter háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében, a rendelési 
időpontokat az alábbi tartalommal módosítja, 2015. szeptember 01. napjától:  

kedd:15.00-19.00. 
     csütörtök: 15.00-19.00,  

és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
Illyés Miklós: Kérem, szavazzunk az Sz-342/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról Dr. Jelinek Benjámin 
Gábor szerződésének módosítására vonatkozóan. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 310/2015. (VI.30.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) 
rendelet 6. sz. melléklet II. fejezet 3./fb.) pontja alapján úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 
Önkormányzat 30/2011. (XI.14.) rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 15. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat 
működtetésére 2012. augusztus 01. napjától 2017. július 31. napjáig a Qualitas Novum Kft-vel, és az ellátásért 
felelős Dr. Jelinek Benjamin Gábor háziorvossal kötött feladat ellátási szerződés 4. sz. mellékletében a rendelési 
időpontokat az alábbi tartalommal módosítja, 2015. szeptember 01. napjától:  

kedd:15.00-19.00. 
     csütörtök: 15.00-19.00,  

és felkéri a Polgármestert a szerződés módosításának aláírására. 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
3./ HPV elleni védőoltás biztosítása iránti kérelem 

Sz-341/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Zombory Miklós alpolgármester 

 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 
 
4./ Napfény Óvoda támogatási kérelme 

Sz-353/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Az „Óvodásjátékok a Nyúldombon” elnevezésű programon 22 éve kerül megrendezésre, és 
minden óvodát érint, ezért külön-külön nem tudtak benyújtani rá a pályázatukat, így együtt kérnek 430.000 
forintot a bizottsági sorról. Kérem, szavazzunk az Sz-353/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 
430.000 forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Több hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
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ESZSB 312/2015. (VI.30.) sz. 
Határozat 

Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ a Napfény Óvoda által szervezett hagyományos kerületi óvodai Óvodásjátékok a Nyúldombon sporttalálkozó 
költségeit a 2015. évi 4/2015. (II.24.) számú hatályos költségvetési rendelet 3143. számú „Szociális és 
köznevelési feladatok” költségvetési sor terhére 430.000 Ft összegben támogatja.  
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás 
megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
5./ Az Esély Közösségi Egyesület támogatási kérelme 

Sz-352/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Az Esély Közösségi Egyesület támogatási kérelme olvasható annak okán, hogy a nyári hónapokra 
nincsen támogatásuk. Kérem, szavazzunk az Sz-352/2015. sz. előterjesztés „A” határozati javaslatáról 500.000 
forint támogatási összeg megjelölésével. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 313/2015. (VI.30.) sz. 

Határozat 
Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság úgy dönt, hogy  
1./ 500.000 Ft összeggel támogatja az Esély Közösségi Egyesület Sz-352/2015. sz. előterjesztés melléklete 
szerinti kérelmét a 2015. augusztus 1.- 2016. március 31. közötti időszakra vonatkozóan a 2015. évi költségvetés 
3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sorának terhére. 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 
 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről. 
Határidő: döntést követő 30 napon belül  
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

(7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
 
6./ Javaslat az ESZSB 267/2015. (V.20.) számú határozat módosítására 

Sz-356/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Kállay Gáborné alpolgármester 

 
Illyés Miklós: Egy elírás történt az előző határozati javaslatban, így annak a korrigálása történik. Kérem, 
támogassuk. Kérem, szavazzunk az Sz-356/2015. sz. előterjesztés határozati javaslatáról. 
 
Hozzászólás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: 
 
ESZSB 314/2015. (VI.30.) sz. 

Határozat 
1./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az ESZSB 267/2015.(V.20.) számú 
határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
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2. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága az alábbi táblázatban foglaltak szerint jóváhagyja az óvodai 
2015. évi pályázati támogatását, amelynek kifizetése a 2015. évi hatályos költségvetési rendelet 3414. számú 
költségvetési sorának e célra biztosított 2.000.000,- Ft-os óvodai sport pályázati összegének terhére történik: 

Intézmény neve Pályázott tartalom 
Rendezvény 
összköltsége 

Pályázott 
összeg 

Egészségügyi, 
Szociális és Sport 

Bizottság 
döntése 

Csicsergő Óvoda Csicsergő sportnap 280.000.- 250.000.- 140.000.- 

Csicsergő Óvoda Kirándulás a Katica tanyára: mozgás és élménypark 600.000.- 555.000.- 420.000.- 

Epres Óvoda Állatok világnapja Kupa-verseny 40.000.- 30.000.- 30.000.- 

Epres Óvoda Kirándulás a Budakeszi vadasparkba 113.000.- 80.000.- 75.000.- 

Kerekerdő Óvoda Sportrendezvény 350.000.- 300.000.- 255.000.- 

Liliom Óvoda Egész napos lovas program 300.000.- 300.000.- 290.000.- 

Liliom Óvoda Családi sport délelőtt 300.000.- 300.000.- 140.000.- 

Méhecske Óvoda Családi sportnap 65.000.- 65.000.- 50.000.- 

Méhecske Óvoda Turisztikai sportnap 70.000.- 70.000.- 70.000.- 

Napfény Óvoda Kirándulás a Veresegyházi Póni-parkba 400.000.- 316.400.- 300.000.- 

Napfény Óvoda Családi Sportnap 160.000.- 100.000.- 60.000.- 

Ugrifüles Óvoda Vizi program-kirándulás 100.000.- 93.000.- 90.000.- 

Ugrifüles Óvoda Kirándulás a Szemlő-hegyi barlangban 90.000.- 80.000.- 80.000.- 

Mindösszesen:   2.868.000.- 2.539.400.- 2.000.000.- 

Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester  
 
2./ Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága úgy dönt, hogy az ESZSB 267/2015.(V.20.) számú 
határozatának egyéb pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 (7 igen, egyhangú) 
(A szavazásban 7 bizottsági tag vett részt.) 
 
7./ Volt állami gondozottak lakáskérelme 

Sz-354/2015. sz. előterjesztés  
Előterjesztő: Illyés Miklós elnök 

 
A napirenddel kapcsolatos hozzászólás és határozat nyilvánosságra hozatala személyiségi jogot sértene. 
 
Illyés Miklós: Természetesen, ha van ezzel kapcsolatban bárkinek véleménye, a bizottság tárgyal majd még 
róla. A napirendről levett előterjesztést várhatóan még a nyár folyamán tárgyalni fogjuk, július közepe körül. 
Köszönöm szépen a részvételt, az ülést bezárom. 
 

k.m.f. 
 
 

          Illyés Miklós 
                            elnök 
Péter Lajos 
bizottsági tag 
 
 
 
 
Nagy Petra 
jegyzőkönyvvezető 


